AFROCHAVES - Associação de Desenvolvimento Sociocultural Afro
de Alfredo Chaves
Histórico de atuação
AFROCHAVES é uma organização civil, que visa à conscientização da importância dos
negros de Alfredo Chaves, de suas manifestações culturais, do seu modo próprio de vida e
costumes, valorizando e empoderando todos que se identificarem com o Movimento.
No ano pandêmico de 2020, mesmo muitas ações culturais presenciais e oficinas sendo
impedidas de serem realizadas, desenvolvemos ações em combate a Covid-19 na
comunidade do bairro Macrina (reduto negro em nosso município) e bairros adjacentes
(periferia e de vulnerabilidade social). Em novembro realizamos a IV Semana da Consciência
Negra com postagens de apresentações culturais de escolas do município, instituições
parceiras e amigos, e a 4ª edição do Desfile da Beleza Negra, nas redes sociais, no dia 20 de
novembro, com o tema Basta de racismo!

TEMPO DE ATUAÇÃO
Mais de 6 anos

AÇÃO DE COMBATE AO RACISMO
Oficinas

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
PERCUSSÃO E CAPOEIRA: na veia do afrodescendente.
Oficina de percussão para formação de bloco de percussão só de mulheres, onde serão
ministradas aulas de percussão, composição musical rítmica e condução de bateria, com
ensaios de músicas, para futuras apresentações. Serão aulas semanais, com duração
aproximada de 2h cada. Distribuição de kits de instrumentos e material de apoio

Vitória, ES

Associação Comunitária Cantinho Feliz

Histórico de atuação
A Associação Comunitária Cantinho Feliz, entidade filantrópica de direito privado sem fins
lucrativos foi fundada em 12/01/1989. Está localizada no Conjunto Tancredo Neves, bairro
Jardim das Oliveiras, mas precisamente nas imediações da BR 116. Atua nesta comunidade
há 30 anos e tem contribuído de forma significativa na melhoria da qualidade de vida das
pessoas.
A associação realiza atividades sobre o novembro negro, mês dedicado a consciência negra,
sensibilizando as crianças e adolescentes atendidos acerca da importância das
diversidades.

TEMPO DE ATUAÇÃO
Mais de 6 anos

AÇÃO DE COMBATE AO RACISMO
Criação de Conteúdo

Atividades a serem realizadas
O projeto NEGRITUDE CEARÁ- Resistência do povo e da cultura negra no Ceará, será realizado em três pilares
estratégicos com atividades lúdicas, sociais e culturais em Fortaleza.

LOCALIZAÇÃO

Pilar 1 - Fortalecer uma rede de no mínimo 10 organizações para desenvolver a campanha NEGRITUDE CEARÁ
com elaboração e distribuição de conteúdo antirracista de forma física e digital durante 6 meses com inicio
em novembro de 2021.
Pilar 2 - Realização de 5 saraus itinerantes/Online e/ou presencial denominado SARAU RESISTÊNCIA NEGRA,
valorizando instrumentos, músicas, danças e artistas que exaltem a cultura do povo afro.
Pilar 3 - Jovens e Adolescentes multiplicadores da agenda antirracismo através da formação de um coletivo
com participação de 50 adolescentes e jovens com encontros mensais durante 6 meses, estes jovens
replicarão atividades em outros espaços sociais (escolas, organizações e comunidades). Lançamento de um
vídeo ao final do projeto acontecendo a culminância.

Fortaleza, CE

Centro de Cultura Negra - Negro Cosme

Histórico de atuação
O Centro de Cultura Negra Negro Cosme foi fundado em 2002, com a organização de
professores da rede pública para promover ações abrindo caminhos de inclusão dos negros
na sociedade imperatrizense em busca de igualdade racial e valorização da cultura negra.
Em 2020 foi realizada a XVIII Semana Municipal da Consciência Negra de Imperatriz - MA,
com o tema, “Negritude, Cidadania e Direitos Humanos”, e desenvolvemos com a
Coordenação de Educação da Igualdade Racial de Imperatriz (CEIRI), o projeto de Formação
Continuada para professores/as das redes estadual e municipal.

TEMPO DE ATUAÇÃO
Mais de 6 anos

AÇÃO DE COMBATE AO RACISMO
Criação de Conteúdo

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
PROGRAMA PROSA DE PRET@
Para a realização do Programa serão desenvolvidas as atividades de planejamento,
produção, gravação, edição e veiculação no youtube, além de avaliação da repercussão do
material veiculado semanalmente. O Programa terá o total de dez (10) episódio com duração
máxima de vinte (20) minutos cada um, montado sobre a dinâmica de quatro (04) quadros de,
no máximo, cinco (05) minutos cada

São Luís, MA

Centro de Estudos e Pesquisas Visão de Futuro

Histórico de atuação
Centro de Estudos e Pesquisas Visão de Futuro, é uma Organização sem fins lucrativos que
atua no Maranhão no enfrentamento de todas as formas de violação dos direitos humanos.
A Organização desenvolve estudos técnicos, planejamento e pesquisas sobre a realidade
sociopolítica e cultural das populações em situação de vulnerabilidade social: crianças,
adolescentes, jovens e suas famílias; mulheres; homens; adeptos (as) de religiões de matriz
africana; comunidades negras quilombolas; LGBTI+; pessoas idosas e pessoas com
deficiências.

TEMPO DE ATUAÇÃO
Mais de 6 anos

AÇÃO DE COMBATE AO RACISMO
Criação de conteúdos e Oficinas

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
PROJETO OKUTÁ DUDU
Criação de conteúdo antirracista – Resultado esperado: Produzir material que fortaleça a identidade
cultural e a autoestima da população negra;
Oficina de Dança Afro e Popular Maranhense - Resultado esperado: Realizar Oficina de Dança Afro e
Popular Maranhense, com carga horária de 20 hora/aula
Seminário de Formação Continuada sobre Educação para Relações Étnico Raciais e Cultura Afro e
Popular Maranhense - Resultado esperado: Realizar de forma virtual 02 módulos do seminário de
formação modular, tendo cada modulo 2 horas e 30 minutos, atendendo um público de 50 participantes,

São Luís, MA

Coletivo Virando a Rua

Histórico de atuação
O Coletivo Virando a Rua reúne artistas especializados em slam, performance e poesias.
Realizou produção de vídeo-poemas para a Programação Digital do SESC Araraquara

TEMPO DE ATUAÇÃO
De 1 a 2 anos

AÇÃO DE COMBATE AO RACISMO
Criação de Conteúdo

Atividades a serem realizadas
Escurecendo o pensamento - intervenção poética visual
O objetivo da intervenção é propor reflexões sobre questões próprias das juventudes periféricas
que se potencializaram nesta época de pandemia. Críticas ao racismo estrutural, a desigualdade
de oportunidades educacionais, à dificuldade de acesso ao mercado de trabalho e renda, à
violência policial, ao patriarcalismo repressor e à homofobia tomarão a cena.

LOCALIZAÇÃO

Produção de série de vídeos curtos com depoimentos e declamações poéticas autorais em forma
de Slams (sigla norte-americana que designa poesia de combate – política e engajada). O formato
seria adaptável ao tempo e linguagem das redes sociais, ou seja, 8 (oito) vídeos de 1 a 3 min, sendo
um específico para cada artista, finalizando com o último de apresentação do coletivo.
Ainda, propomos um ciclo de debates posterior a produção audiovisual em que três escolas
públicas da região de Araraquara – SP serão selecionadas para exibição do material final, com
posterior roda de debates com os membros autores das produções.

São Paulo, SP

Instituto Cultural Afro da Amazônia - Projeto Afro

Histórico de atuação
O Instituto Cultural Afro da Amazônia realizou no ano de 2021 o Encontro do Coletivo Cultural
de Negritude da Amazônia, para debater a importância de combater constantemente a
discriminação e preconceito com as mulheres na roda de capoeira e mostrar que ao longo
dos anos a mulher conquistou seu espaço na sociedade e que na capoeira não poderia ser
diferente. Com participação do Movimento Negro, Fórum de Capoeira, Mulheres Negras e
indígenas todos com o mesmo objetivo expor as dificuldades vivenciadas na Capoeira.

TEMPO DE ATUAÇÃO
Mais de 6 anos

AÇÃO DE COMBATE AO RACISMO
Eventos

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Quilombola no Combate ao Racismo através da Arte
As atividades serão desenvolvidas em duas fases: a primeira será realizada no Quilombo Sagrado
Coração de Jesus - Lago de Serpa no município de Itacoatiara no mês de Novembro com
apresentações culturais, mostras de artesanatos confeccionados pelos próprios quilombolas, show
de capoeira, formação e rodas de conversas.
A segunda fase será desenvolvida na cidade de Manaus - AM, que se dará da seguinte maneira:
teremos uma abertura haverá homenagens as personalidades do Movimento Negro, aos mestres de
capoeira, professores e gestores apoiadores da cultura afro brasileira. Com o encerramento na AV.
Eduardo Ribeiro ponto histórico da Cidade de Manaus.

Manaus, AM

Malice Produções Culturais

Histórico de atuação
A Malice Produções Culturais é uma produtora de audiovisual independente sediada em
Nilópolis na Baixada Fluminense desde 2019.
Em agosto de 2019, foi realizado no Centro Cultural Donana, em parceria com o Coletivo
BaixadaCine, no município de Belford Roxo, a primeira edição da Oficina Cinema de Periferia
voltada para jovens periféricos da Baixada Fluminense, com maioria de alunos negros.
Durante a oficina, 20 jovens puderam conhecer as etapas que envolvem uma produção
audiovisual de baixo custo contando com uma bolsa de auxílio para custos de transporte e
alimentação de todos os alunos.
Dessa oficina foram realizados quatro curtas metragens que foram apresentados como
trabalho de conclusão do curso, sendo que um desses ("Infância") foi premiado na Mostra Rio
2030, além de resultar na criação de um coletivo de cinema e um cineclube por iniciativa dos
formandos.

TEMPO DE ATUAÇÃO
De 2 a 4 anos

AÇÃO DE COMBATE AO RACISMO
Oficinas

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Oficina Cinema de Periferia
A Oficina será realizada no Centro Cultural Donana (Belford Roxo) onde os alunos terão noção
das etapas que envolvem uma produção audiovisual de baixo custo: produção, escrita de
projeto, roteiro, fotografia e filmagem, som, arte e edição. Serão realizados quatro curtas
metragens que serão exibidos em uma sessão no Centro Cultural Donana e posteriormente
distribuído para cineclubes e festivais pelo país.

Rio de Janeiro, RJ

Observatório da Discriminação Racial no Futebol

Histórico de atuação
Devido a grande incidência de casos de intolerância racial, o Observatório da Discriminação
Racial no Futebol tem o objetivo de monitorar e divulgar, através de seus canais, os casos de
racismo no futebol, assim como ações informativas e educativas que visem erradicar a
intolerância que tanto macula a democracia das relações sociais.
O racismo no futebol precisa ser tratado com extrema seriedade e o Observatório almeja tornarse uma organização que promova o diálogo entre clubes, entidades, torcidas e movimentos
sociais; através de conferências, workshops e seminários entre outros eventos, e assim
fomentar ideias e buscar sugestões para combater a discriminação.
Criaram a campanha #PoderiaSerEu de conscientização do genocídio da população negra que
teve como norte utilizar o futebol para dialogar com a sociedade sobre o tema. A iniciativa
contou com o apoio de 13 clubes do futebol brasileiro e seus respectivos jogadores, com ampla
repercussão em diversos veículos de comunicação.

TEMPO DE ATUAÇÃO
Mais de 6 anos

AÇÃO DE COMBATE AO RACISMO
Criação de Conteúdo

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol 2020
Lançamento do Relatório da Discriminação Racial no Futebol 2020, em local ainda não
definido (possivelmente no Museu do Futebol em São Paulo), divulgação dos dados,
distribuição do documento impresso e camisas do projeto para chamar os torcedores para
vestirem "a camisa do torcedor antirracista". A maior parte da campanha vai se dar via meio
digital, redes sociais e veículos de comunicação.

Porto Alegre, RS

Tem Dendê Produções

Histórico de atuação
Somos uma produtora de audiovisual e praticamente todos os nossos projetos traduzem a
temática negra, pois somos uma produtora localizada na Bahia, a cidade mais negra fora da
África. Nossos resultados são programas de qualidade e garantindo audiência no Norte e
Nordeste. A primeira temporada de Eta povo Criativo contou com cinco artistas negres e
outros programas como Central saúde, Tradições Amazônia-Atlântica, Beleza Brasileira e
Territórios negros são apenas das produções.

TEMPO DE ATUAÇÃO
Mais de 6 anos

AÇÃO DE COMBATE AO RACISMO
Criação de Conteúdo

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Criatividade, autenticidade e o espírito transformador da música tropical produzida na Bahia são os grandes
pilares da série Eta Povo Criativo. Em 2 episódios de 4 minutos, a série valorizará a criação e interatividade
ao fazer um mergulho pelo universo das novas influências e inspirações da cena musical produzida
exclusivamente por artistas negros Baianos.
A série apresentará artistas negros até então poucos conhecidos pelo grande público Brasileiro, mas que já
são considerados sucessos no meio onde estão inseridos e que precisam apenas de um impulsionamento
maior para atingir e conquistar os novos espaços do âmbito musical. Nesta temporada o objetivo é
apresentar diferentes ritmos e estilos, dando espaço para a diversidade musical com características
próprias de dois artistas.

Salvador, BA

Ubuntu Filmes

Histórico de atuação
A UBUNTU FILMES é uma produtora de projetos culturais. Através dela, criamos "Hora do
Blec", uma animação com protagonismo negro disponível atualmente no YouTube. Trata-se
de um canal destinado ao público infantil com videoclipes, onde Blec e sua turma vivem
várias aventuras em busca de descobrir mundo e torná-lo mais sustentável. Blec é um
menino negro que usa pente garfo na cabeça e quando ele puxa o pente, seu cabelo se arma
num lindo Black Power que o torna superpoderoso.
A animação é imensamente bem recebida pelas famílias, pela mídia e pelas escolas. Somos
sempre procurados para conversar com secretarias de educação que vem usando nosso
conteúdo como material de ensino antirracista.

TEMPO DE ATUAÇÃO
De 4 a 6 anos

AÇÃO DE COMBATE AO RACISMO
Criação de Conteúdo

LOCALIZAÇÃO

Atividades a serem realizadas
Hora do Blec
Desenvolvimento de 2 vídeos de animação. Teremos storyboards, criação de cenários,
animação de personagens, edição de vídeos, edição de áudios e finalizações. Será feito de
forma online, no Maranhão.

Rio de Janeiro, RJ

Lista final de projetos aprovados no Edital Combate ao Racismo
AFROCHAVES - Associação de Desenvolvimento Sociocultural Afro de Alfredo Chaves (ES)
Associação Comunitária Cantinho Feliz (CE)
Centro de Cultura Negra - Negro Cosme (MA)
Centro de Estudos e Pesquisas Visão de Futuro (MA)
Coletivo Virando a Rua (SP)
Instituto Cultural Afro da Amazônia - Projeto Afro (AM)
Malice Produções Culturais (RJ)
Observatório da Discriminação Racial no Futebol (RS)
Tem Dendê Produções (BA)
Ubuntu Filmes (RJ)

